
КАЛЕНДАР 

ігор  чемпіонату Рівненської області з волейболу серед  

чоловічих  команд сезону 2022 - 2023 р. р. 

Чемпіонат проводиться в два етапи 

I етап 

                 I – тур м. Сарни                                                        II – тур м. Рівне (Чемпіон)  

         10-11 грудня 2022 року                                                     17-18 грудня 2022 року 

 

1.     «НУВГП» м. Рівне  -    «Маяк» м. Сарни                    4. «Чемпіон» м.Рівне -   «Костопіль-ДЮСШ» м. Костопіль 

2.     «РАЕС» м. Вараш  -    «Маяк» м. Сарни                      5. «Полісся – Гарант» м. Гоща - «ДЮСШ» м. Костопіль  

3.     «НУВГП» м. Рівне   -    «РАЕС» м. Вараш                  6. «Чемпіон» м.Рівне   -  «Костопіль-ДЮСШ» м. Костопіль                  

                             III –тур м. Костопіль                    IV – тур  м. Вараш 

                  14-15  січня 2023 року                                           28-29  січня 2023 року  

 7. «НУВГП» м. Рівне  -  «Чемпіон» м.Рівне                       11.    «РАЕС» м. Вараш   -    «Полісся – Гарант» м. Гоща                                

8. «Костопіль-ДЮСШ» м. Кост.- «Прометей» м. Березне 12.    «Маяк» м. Сарни   -    «Чемпіон» м.Рівне 

9. «НУВГП» м. Рівне     -  «Костопіль-ДЮСШ» м. Костоп.13.    «Чемпіон» м.Рівне-     «РАЕС» м. Вараш                                                                                   

10. «Чемпіон» м.Рівне -  «Прометей» м. Березне               14.    «Полісся – Гарант» м. Гоща  -    «Маяк» м. Сарни 

 

                           V – тур м. Рівне (НУВГП)                                           VI –тур м. Сарни 

                11-12  лютого 2023 року                                           25-26  лбтого 2023 року 

 

 15. «НУВГП» м. Рівне -   «Прометей» м. Березне             18. «РАЕС» м. Вараш       -    «Прометей» м. Березне                   

16  «НУВГП» м. Рівне -   «Полісся – Гарант» м. Гоща      19.  «Костопіль-ДЮСШ» м. Костопіль -   «РАЕС» м. Вараш              

17. «Полісся - Гарант» м. Гоща-«Прометей» м. Березне   20.  «Маяк» м. Сарни -   «Костопіль-ДЮСШ» м. Костопіль       

                                                                                                 21. « Прометей» м. Березне  -    «Маяк» м. Сарни 

                                                 

                                                                    II етап 

 

За результатами  першого етапу визначаються дві групи, в яких  на  

другому етапі команди виборюють 1-4 (1-4,2-3). (Переможці грають за 1-2 

місце, переможенні за 3-4 місце) та 5-7(6-7,5-7,5-6).  

                             I фінальний тур (1-4 м.) 

22.   11-12 березня 2023 року      -    приймає -1 місце 

                             

                             II фінальний тур  (5-7 м.) 

23.   25-26 березня 2023 року      -    приймає -5 місце 

 

 

 

Технічна дирекція РОФВ 

 


